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Professor Mikke Mus har skrevet under på opprop
om klimakrise, sammen med 11.000 andre forskere
Av Geir Hasnes - 7. november 2019 | 19:05

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe

Illustrasjonsbilde. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (JAPAN)

s

j

f

485



Skandaløst om klimakrisen! «Jeg har ikke skrevet under!» Stort intervju med Mikke
Mus.
Igår kunne vi lese i mainstream media at 11.000 forskere erklærer klimakrise.
Disse såkalte «forskern»e har altså skrevet under på en erklæring ført i pennen av to
forskere fra universitetet i Oregon, og dette ble publisert i Bioscience Magazine mandag
5. november.

annonse

Siden kombinasjonen «klima» + «forskere» formelig roper på faktasjekking, kikket vi
Donaldforskerne på listen over underskriverne, og sannelig fant vi ikke Mikke Mus der
også!

Akkurat som f. eks. senator Malcolm Roberts i Australia gjorde, se vedlagte snip.

Kikker vi i listen med over 11,500 signaturer nner vi mange yrkestitler, og et
overveldende ertall kan sies ikke å være hverken forskere eller jobbe med klima. Men
klimaindustrien er døv og blind for slikt som at modellene og påstandene deres skal
stemme med fakta. Det ble for eksempel sagt om FNs klimapanel at de bare benyttet
fagfellevurdert grunnlag, hvorpå en kanadisk journalist arrangerte opptelling av 2007rapporten, og kunne konkludere med at bare omkring 60% av de siterte artikler var
fagfellevurderte.
Spesielt for oss donaldforskere kom det som en overraskelse at Micky Mouse, som nå
arbeider som professor ved hans egen stiftelse Micky Mouse Institute for the Blind i
Namibia, hadde skrevet under.

annonse

Norsk Donaldistisk Forskningsinstitutt tok straks telefonen til Namibia for å høre om
dette kunne være tilfelle. Der møtte vi en meget oppbrakt professor Mouse.
Som kjendis i verdensklassen møter man mangt og meget man bare må nne seg i. Det
lages musedukker i mitt navn, det produseres stadig nye tegneserier hvor man avbilder
min skikkelse, men jeg nner meg i det fordi royalties betales prompte av lisenstagerne
til mitt institutt her i Namibia. Dermed kan jeg benytte mitt gode navn og rykte til å
gjøre godt på mine eldre dager her i landet mine forfedre kom fra for lenge siden, ja, de
emigrerte til Junaiten, jeg skal ikke si noe mer om hvordan det skjedde, men det gikk da
godt med oss etterhvert borte i Sambandsstatene som vi kalte det.
Les også: Sjamanske avtrykk på penishodet
Jeg har jo passert de 90, og min storhetstid som kjendis var jo som ung lmstjerne på
30-tallet. Ja, jeg var vel stor fortsatt på 40-tallet, men da ble jo fokus brutalt tilranet av
den unge jyplingen Donald Duck, en lat arbeidssky and som ble stjerne hos Disney fordi
han hadde slike enorme raserianfall.
Dermed kom jeg litt ut av fokus som stjerne, også selv om jeg virkelig gikk inn for å
samarbeide med herr Duck i ere år. Det ble etter hvert klart at vi måtte gå hver våre
veier. Så da Disney begynte å gi ut tegneserier hvor mine stadige historier ble nedtegnet,
var det mange redaksjoner som valgte å fokusere på Donald, noe jeg alltid har hatt
vanskelig for å forstå, for han var jo så upolert og ensidig. Dette skjedde også i Norge [i
1948, vår anmerkning], men det var heldigvis også stor interesse for mine eventyr der,
noe som gjorde at jeg etter et tiår opplevde å bli tatt mer seriøst, og begynte å få
fortsettelsehistorier om mine eventyr publisert [I 1957, vår anmerkning].

annonse

Jeg gikk av som medie gur i 1975, da hadde jeg tjent nok til å leve godt resten av livet,
men jeg opplevde fortsatt at man ønsket å produsere historier om meg. Donald gikk
faktisk tidligere av, allerede på 60-tallet, helsa hans holdt ikke stand, høyt blodtrykk og
hjerteproblemer holdt på å gjøre det av med ham, onkelen hans drev ham til vanvidd,
han kk det aldri til med kjæresten, hun sprang til den mer belevne fetteren rett som
det var. For ikke å snakke om at han kk ansvaret for de viltre nevøene da foreldrene ble
borte under en forskningsreise til Brutopia. Men nye tegnere diktet opp stadig nye ting
om oss, og betalte oss godt. Og illusjonen om at det virkelig var vi som opplevde alt
dette, ble opprettholdt av hensyn til barna som leste om oss.
Nå er vi litt utålmodige, men må jo la den gamle mus få snakke seg ferdig om de gode
gamle dager og skjelle ut Donald, som faktisk stjal showet til Mikke nesten fra første
stund. Mickey skjønner likevel hvorfor vi ringer.
Men dere ringer sikkert for å høre hvordan det har seg at jeg har havnet sammen med
11,000 andre signaturer på et opprop om dette tøyset om klimakrise!
Det har seg slik at American Institute of Biological Sciences har et blad som heter
Bioscience. Nåja, det er selvsagt ikke så populært som mitt blad, det solgte jo millioner
hver måned på 50-tallet, men dette leses tydeligvis av noen tusen, og nå skulle de slå på
stortrommen og få inn forskningsmidler, og da lønner det seg å arrangere et stunt,
tydeligvis.
For som de sier, forskerne idag til meg, hvis vi vil ha o entlige midler er det bare å ta
med klimaendringer. Ønsker de å forske på ekorn sier de noe slikt som «E ekten av
klimaendringer på ekorn i Surrey», og så triller pengene inn. Ja, jeg skulle gjerne søkt
om midler til å nne hva klimaendringer gjør med blinde, men jeg trenger ikke å lyve for
pengene siden de triller inn likevel. Og som vi sier her i det sorteste Afrika, selv de som
har synet i behold kan se sort på det avogtil.
Les også: Spillet om Lan Marie Berg er i Rødts knyttede never
Så disse Bioscence-folkene la tydeligvis ut muligheten til å signere under dette
oppropet: World Scientists’ Warming of a Climate Emergency, ja, jeg mener Warning,
altså Warning om Warming som vi så morsomt sier det her i Namibia. Vi har varme som
vi klarer oss her, vi er heldige og temperaturrekorden her er bare én grad høyere enn i
Norge, 36,6 grader, med en deilig middeltemperatur over året på 19 grader, mens det er
sjelden at vi har minusgrader. Det skal vel godt gjøres å få noen klimaendringer her som
følge av høyere temperatur, for vi er jo kun ørken allerede. Det er jo bare å sjekke
Köppens klimaklassi kasjon. Men disse klimahysterikerne har vel aldri hørt om
Köppen. Nei nei.
Så er det da noen som sjekker om dette er sant da, at det er 11,000 som har signert som
de sier. Så denne websiden i Norge, faktisk.no, gikk inn på artikkelen på dette
internettet, ja, i min tid så trykket de faktisk bladene og de ble kjøpt likevel, men nå som
man ikke trykker så må man altså lese på nettet, og så fant faktisk.no frem til en liste
som lå som tilleggsdata, og lastet ned og fant frem til den enkelte som hadde skrevet
under og sendte mail, og da fant de også meg, og så spurte de også meg om det var sant
at jeg hadde skrevet under. Og det var slik jeg kk vite det, at jeg altså sto på denne lista.
Men nei, jeg har ikke skrevet under på slikt tøys, det kan dere bare fortelle dem. Jeg har
ikke sett på lista, men det skulle ikke forundre meg om både Donald Duck og Goofy, han
dere kaller Langbein, men han hadde jo bare lange føtter og lang overkjeve, om de står
der. For de skriver under på alt. Donald fordi han elsker å se navnet sitt overalt, og Goofy
fordi han er godtroende og naiv samtidig som han er konform og ikke vil si nei når han
blir spurt. Ja, det er ikke det, Goofy er verdens beste venn, og han sa aldri nei om jeg kom
og ville ha ham med på eventyr, han bare pakket tannbørsten i vestlommen og så var
han klar. Men jeg utnyttet ham ikke ihvertfall, vi jobbet sammen og delte utbyttet om
der var noe. Men reparere huset sitt, det greide han aldri, så der regner det vel gjennom
taket fremdeles.
«Jeg hører det er mange andre fra Namibia som har skrevet under, og jeg får håpe at
faktisk.no får tak i alle disse. For det er jo mange av dem som er ute i bushen eller
ørkenen og jobber og er vanskelige å få tak i. Men det er ingen av dem som er
klimaforskere, for her er det halvtørt og heltørt ørkenklima akkurat som med vin, vi
synes jo avogtil at ørkenklimaet er søtt også da, men det blir nok ikke noen
klimaendringer på oss med det første» avslutter professor Mouse fra Namibia.
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JAN T SENECA • for 14 dager siden • edited

Klimadebatten er tydeligvis ankommet på det nivå hvor den hører hjemme.
34 △

▽ • Svar • Del ›
Barley > JAN T SENECA • for 14 dager siden

⛺
4△

▽ • Svar • Del ›

Knut • for 14 dager siden

Glimrande, Hasnes!
Vi veit jo alle kven som står bak:

⛺
les mer

23 △

▽ • Svar • Del ›
Mattmaapende > Knut • for 14 dager siden

Blackface!?
Vokt eder nå Walt!
Og de med Knud..
2△

▽ • Svar • Del ›

Tante Sofie • for 14 dager siden • edited

Veldig morsomt skrevet 😀😀😀 og veldig betegnende for dagens klimahysteri og dessverre også for
dagens vitenskap og akademia.
Alt handler om penger og konformitet. Ikke om kritisk tanke, empiri, validitet eller kausalitet. 😖
Viktig at man kan henvise til forskere og forskning, så stabber saueflokken etter dessverre.....
19 △

▽ • Svar • Del ›
Jens andersen > Tante Sofie • for 14 dager siden

Du glemte "ekspert"
4△

▽ • Svar • Del ›

Ryddegutt • for 14 dager siden

Hehe. Godt skrevet, Geir.
Historien går nå sin seiersgang globalt. Her er oppslaget på verdens mest leste nyhetsside om klima:
"“11,000 scientists” climate emergency petition includes a bunch of fake names
From the “there’s no quality control in climate science” department comes this laughable revelation, via the
Australian"
https://wattsupwiththat.com...
Og selvsagt akkompagnert av en morsom tegning av den brilliante tegneren Josh (fyren med Mikke Mus
ører er seriesvindler og lystløgner Michael E. Mann, neket som stod bak hockeykølle-bløffen):

les mer

16 △

▽ • Svar • Del ›
Barley > Ryddegutt • for 14 dager siden

⛺
6△

▽ • Svar • Del ›

Vestlandsvenstre > Ryddegutt • for 14 dager siden

Anthony Watts ja. Han med bikkja som er medlem i 'concerned scientists'

⛺
?

△ ▽ • Svar • Del ›
polardego > Vestlandsvenstre • for 13 dager siden

⛺

△ ▽ • Svar • Del ›
Vestlandsvenstre > polardego • for 13 dager siden

Ja. Ser den Odd. Samme uttrykket som klima-Greta

⛺

.
4△

▽ • Svar • Del ›

Ragnar Lodbroge • for 14 dager siden

Hvis Mickey Mouse har skrevet under, så er der en seriøs forsker iblandt
15 △

▽ • Svar • Del ›
Tjo Hei > Ragnar Lodbroge • for 14 dager siden

😂
5△

▽ • Svar • Del ›

John Magne Trane • for 14 dager siden

Raptus von Rupp.
Man.. øh, anden med flest doktorgrader burde ha skrevet under. Da hadde jeg også trodd på
klimaskremslene. For der har man virkelig en autoritet!
12 △

▽ • Svar • Del ›
Barley > John Magne Trane • for 14 dager siden

Professor Balthazar pleide også å ha mange fiffige løsninger både på klimaproblematikk og andre
relaterte fagområder.
5△

▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Barley • for 13 dager siden

Balt, Balthazar, Balt, Balthazar, Balthazaaaar!

▶

2△

▽ • Svar • Del ›
Barley > John Magne Trane • for 13 dager siden

En løsningsorientert mann som visste og bruke sin visdom til alles felles beste.
2△

▽ • Svar • Del ›

john • for 14 dager siden

Mikke bør vel, i likhet med Al Gore få nobelprisen. Kanskje Donald Duck også.
12 △

▽ • Svar • Del ›

W Harrison • for 14 dager siden

Ja jeg husker da noen tusen klimaforskere konkluderte med det motsatte. Da var MSM og resten av
klimaaktivistene raskt ute og påsto at mesteparten av dem ikke var "ekte" forskere. Og det løgnerne i
MSM forteller, det TROR folk på, Helt til de begynner å tenke selv, og leser alternative media. Støtt direkte
folkestyre, da kan folket KREVE et fritt og uavhengig riksdekkende media, og frata folitisk styrt media
statlig støtte.
10 △

▽ • Svar • Del ›

Hoffnarren • for 14 dager siden

Du Geir Donald Hasnes; dette var moro😂
En god latter kan behøves i disse klimahysteriske tider👍😉
Og hva skal man si til NRK og alle andre medier i Norge som publiserer dette fra de 11.000 "forskerne"?
Jo, les Hasnes,eller Donald for den del.
Kan hende det muligens går et lys opp for noen politisk korrekte livsfjerne i mediene om at man ikke skal
ta alt for god fisk?
9△

▽ • Svar • Del ›

Stale • for 14 dager siden

Hasnes slår til igjen ! Glimrende journalistikk!
Brikken som mangler er motivet bak CO2 svindelen og ikke minst, maset om CO2/karbon taxe.
WHY ?
Jeg mener det er våre eiere, eliten 1-3 prosenten, de såkalte internasjonale bankene med federal reserve
i spissen, som trenger et nytt system for å beholde global makt/ monetær kontroll, da de ikke lenger kan
drive med renter. "USERY"
7△

▽ • Svar • Del ›
pandor99 > Stale • for 14 dager siden

Ingenting er så kjekt som en dårlig konspirasjonsteori.

△ ▽ 2 • Svar • Del ›
Stale > pandor99 • for 14 dager siden • edited

Takk pandor99. Noen må legge opp og serve i volleyball.
Ok, da er spillet i gang: Din tur : WHY ! kan du svare på hvorfor "noen" kjører CO2
svindelen og hvorfor vi skal betale en skatt på det vi puster ut Co2 ?
3△

▽ • Svar • Del ›

alf gustavsen • for 14 dager siden

Hitler klarte å forføre en hel nasjon - tyskland - med sin løgn, og nå klarer "mikke mus" å forføre en hel
verden med sitt budskap. Først når historiebøkene skrives, om noen titalls år, vil man kunne se de fatale
ødeleggelsene som "mikke mus" og barna som nå styrer agendaen har fått til.
6△

▽ • Svar • Del ›

Pork Porkson • for 14 dager siden

Fantastiskt morsomt skrevet. Godt å le litt midt oppi alt det alvorlige.
6△

▽ • Svar • Del ›

Jens andersen • for 14 dager siden

Memer er det som kommer til å rive propagandaen ned fra pidestallen
5△

▽ • Svar • Del ›

Tore Halvorsen • for 14 dager siden

Hvis B-gjengen hadde hatt vitenskapelige bevis for menneskeskapt klimaendringer så hadde dem ikke
trengt underskriftskampanjer, PR kampanjer 24/7 der politikere og andre celebriteter promotere påstanden
om at det finnes menneskeskapte klimaendringer.
Dette er noe selv Langbein forstår.
4△

▽ • Svar • Del ›

Jens andersen • for 14 dager siden

Når media kommer med en ekspert vet man at de forsøker å fordumme deg
4△

▽ • Svar • Del ›

Harald Paulsen • for 14 dager siden

Ja, ja, midt i tragediene. :-), :-).
4△

▽ • Svar • Del ›

Knut Rasmussen • for 14 dager siden • edited

Hvis jeg fikk valget så ville jeg heller vært fetter Anton før onkel Skrue.
Kjedelig å ta seg et morgenbad i pengebingen.
Nei bedre å ha lykken med seg med smartness.
Bedre å være velsignet enn forbannet.
2△

▽ • Svar • Del ›

AlfaFischer • for 14 dager siden

Glimrende.
2△

▽ • Svar • Del ›

mons monsen • for 14 dager siden

Anbefaler en krigs krise istedenfor klimakrise.
2△

▽ • Svar • Del ›

Fred-Yngve Rognlien-Ingstad • for 14 dager siden

Mikke Mus og Lennart O. Bengtsson. Hva blir det neste? Begge sider er like useriøse.
2△

▽ • Svar • Del ›

Petter Tuvnes • for 12 dager siden

31 000 skrev under MOT klimahysteriet for noen år siden. Sikkert mange falske der også, men de fleste er
autentiske:
https://www.wnd.com/2008/05...
1△

▽ • Svar • Del ›

Dag Stranda • for 13 dager siden

"Mikke Mus forskning" Det er vel bestemoren å omtale mykje av miljøforskninga på.
1△

▽ • Svar • Del ›

OveKobbeltvedt • for 14 dager siden

Jeg klikket meg inn for å finne denne Mickey Mouse. Fant det ikke. Er det fjernet i ettertid?

△ ▽ • Svar • Del ›
KEBAB > OveKobbeltvedt • for 14 dager siden • edited

Ligger nederst på den siden. Men jeg kunne heller ikke finne Mickey Mouse.
Fant svaret her: https://wattsupwiththat.com...
Dozens of signatories including Mickey Mouse and Harry Potter headmaster Albus Dumbledore
from Hogwarts have been removed from an Alliance of World Scientists declaration of a “climate
emergency”.
Access to the 11,000 name-petition that accompanied a statement of concern published in
BioScience on Tuesday was blocked on Thursday.
A statement issued by Oregon State University said “an administrative error unfortunately saw
the inclusion of a small number of invalid names”.
1△
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Bjørn Bråthen > OveKobbeltvedt • for 14 dager siden

Listen ligger der enda. I bunnen av "advarselen".
Advarselen finner du her: https://academic.oup.com/bi...
Signaturlisten er fil #1 av 2.
1△
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Jørund Aasetre • for 14 dager siden

Kan dere bare kutte ut tullet deres ..............
Ser dere på lista er det ingen Mouse, Mike ....
Om noen slik "person" har stått der er det blitt luket bort...
Sannsynligvis en klimaskeptiker som har vært inne for åødelegge.
Dere har ingen dokumentasjon for hva dere hevder.... Dere vil rett og slett bare ikke tro på eksisterende
kunnskapfordi dere synes det er ubehaglig og stiller krav til dere.
Tror dere virkelig så mange forskere er med i en global sammensvergelse.
Om dere har rett ville det økonomisk være mer lønnsomt for forskere å gå i leddtog med oljeindustrien,
flyindustrien etc enn å opplyse om klimaproblemene ........

△ ▽ 5 • Svar • Del ›
Durango Farer > Jørund Aasetre • for 14 dager siden • edited

De fleste skjønner vel at om du hver dag i MSM må bli fortalt at det er en krise uten at du kan
observere den, så er det noe muffens som foregår.
Likeledes når de sier klimaet har vært rolig og konstant helt til nå, og arrogant ignorerer tidligere
tiders dramatiske og gjentagende klimakatastrofer, særlig etter store vulkanutbrudd.
Det morsomme er at når de sier det har ikke vært varmere på 60-70år, så betyr det at det inntil igår
nettopp var varmere for 60-70 år siden!
3△

▽ • Svar • Del ›

KEBAB > Jørund Aasetre • for 14 dager siden

Er det så vanskelig for alle disse 11000 personene med yrker som: lærere, Remote Sensing
Analyst, PhD Student, Food Safety/Veterinary Epidemiology, Cross-cultural Business Psychology,
Principal Investigator, Visiting Professor in Psychology.
Å forklare oss hvordan menneske sine co2 utslipp er skyld i klimaforandringer?
3,4% av co2 i atmosfæren er skapt av mennesklige aktiviteter.

⛺

2△

▽ • Svar • Del ›

Ryddegutt > Jørund Aasetre • for 13 dager siden

At Mikke Mus stod på listen er verifisert i andre land også:
https://wattsupwiththat.com...
"Forskere" fra 153 land har signert. Da snakker man selvsagt om tunge fagmiljøer i f.eks Somalia,
Liberia og Tahiti.
Her er forresten en ekte liste med over 30k vitenskapsfolk, men ingen fra Somalia:
http://www.petitionproject....
1△

▽ • Svar • Del ›
Rune Valaker > Ryddegutt • for 12 dager siden

Den er ikke så mye bedre denne listen din:
https://chriscolose.wordpre...

△ ▽ • Svar • Del ›
Ryddegutt > Rune Valaker • for 12 dager siden • edited

Tja, den gamle bløffen om at hvis en ikke "forsker" spesifikt klima så skjønner en
ikke matematikken og fysikken heller bak heller. Men aktivister fra WWF og
Greenpeace i 20-årene blir "verden fremste klimaeksperter" over natten etter å ha
jobbet mot IPCC en dag.
Husker du ikke historien om svindleren Mann og hans hær med fotsoldater i IPCC?
Når søppelstudien til Mann med amatørstatistikk møtte en ekte statistikker så ramlet
det hele sammen som et korthus.

△ ▽ • Svar • Del ›
MortenP > Jørund Aasetre • for 12 dager siden

Vel, her går man gjennom en del av de Kanadiske underskrifter i alfabetisk rekkefølge. Er du "litt"
oppegående, så anbefaler jeg en noe mer kritisk holdning til msm og klimafanatikerne.
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